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ATA CBH-MP/002/2020 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, as 14h00, na plataforma do Google 

Meet, na modalidade Videoconferência, conforme convocação prévia foi realizada a 43ª 

Reunião Ordinária do Comitê de Bacia do Médio Paranapanema. Iniciando os trabalhos, a 

Secretária Executiva Sra. Suraya Modaelli (DAEE), passou algumas informações e 

recomendações de como seria conduzida a reunião por videoconferência, finalizou 

informando que a reunião seria gravada e a presença registada pelo chat. Com a palavra o 

Presidente do Comitê, Sr. Lucas Pocay, Prefeito de Ourinhos, apontou as dificuldades diante 

da pandemia, fez outras considerações e deu boas-vindas aos membros presentes, desejou a 

todos uma boa reunião passando a palavra para a Sra. Patrícia Fazano (ONG Salvar), Vice- 

Presidente do Comitê, que apontou os desafios encontrados na pandemia, fez mais algumas 

considerações e desejou uma boa reunião a todos. Na sequência, Sra. Suraya Modaelli 

informou a existência de quórum e em seguida solicitou a dispensa da leitura da ata da 

reunião anterior, uma vez que a mesma foi encaminhada previamente aos membros. 

Cumpridas as formalidades, o Presidente declara aberta a 43ª Reunião Ordinária do CBH-MP. 

Em seguida, o Presidente colocou em votação a dispensa da leitura da ata, não havendo 

nenhuma manifestação, a proposta foi aprovada. Na sequência o Presidente colocou a Ata 

em apreciação, sem manifestações, o Presidente colocou a Ata em votação, sendo aprovada 

por todos. Prosseguindo, o Presidente, Sr. Lucas Pocay, solicita a Secretária Executiva, Sra. 

Suraya Modaelli, que faça os Comunicados da Secretaria Executiva: 1) 20 de agosto a SIMA 

– Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio da CRHI – Coordenadoria de 

Recursos Hídricos, lançou o Webinar “Programa Permanente de Capacitação e Gestão de 

Recursos Hídricos (Capacita SIGRH)”, que tem como objetivo o aperfeiçoamento dos técnicos 

e demais atores que participam da gestão de projetos e ações da água. 2) 27 de agosto a 

Secretaria Executiva do Comitê, encaminhou um questionário a todos os membros, referente 

ao Plano de Comunicação, que é uma das metas do Procomitês. 3) 07 de setembro a ANA – 

Agência Nacional de Águas, realizou com a participação da Secretaria Executiva do Comitê, o 

Webinar “Trilhas de Aprendizagem para os Comitês de Bacias”. 4) 27 de setembro foi 

realizada a reunião com a CRHI - Coordenadoria de Recursos Hídricos junto as Secretarias 

Executivas e Agências de Bacias. 5) de 20 a 22 de outubro, o CBH-MP promoveu junto a 

FUNDAG, uma Capacitação Técnica de Usuários de Recursos Hídricos. 6) 22 de outubro a 

SIMA promoveu uma live sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que está em fase final 

de elaboração. 7) 17 de novembro aconteceu o III Encontro Integrado do CBH- 

PARANAPANEMA que reuniu as secretarias dos 7 comitês afluentes, onde teve a 
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participação de técnicos do CBH-MP na oficina Comunicação dos Comitês. 8) 05 de 

novembro tivemos representantes do Comitê participando da reunião da Estação Ecológica 

Caetetus. 9) 25 de novembro o CBH-MP promoveu junto a FUNDAG, o curso online, Plano 

Diretor de Controle de Erosão Rural. 10) 01 de dezembro foi realizada a reunião extraordinária 

do CRH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 11) de 01 a 03 de dezembro foi realizado 

o 22º ENCOB - Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, no formato online. A 

Sra. Secretária Executiva informa que eram esses os comunicados e passa a palavra para a 

Sra. Patrícia Fazano, Vice-Presidente para fazer alguns informes. 1) O CBH-MP participou do 

“Participe” da Coordenadoria de Educação Ambiental junto aos Comitês de Bacias. 2) 30 de 

novembro aconteceu a reunião anual com o GAEMA/Núcleo Médio Paranapanema, onde 

foram apontados vários assuntos que o Ministério Público vai estar atuando em 2021. A Sra. 

Secretária Executiva, informa que eram esses os comunicados do CBH-MP, passando aos 

comunicados do CBH-PARANAPANEMA: 1) 27 de agosto (dia do Rio Paranapanema, tanto 

no estado de São Paulo quanto no Paraná), foi realizado o Webinar sobre a Gestão dos 

Reservatórios na Bacia do Rio Paranapanema, com a participação de vários representantes 

do CBH-MP. 2) 08 de outubro o CBH-Paranapanema e a Agência Nacional de Saneamento 

Básico, promoveram o Webinar de lançamento do estudo “A indústria na Bacia Hidrográfica 

do Rio Paranapanema – Uso da Água e Boas Práticas. 3) 16 e 17 de novembro foi realizado o 

III Encontro Integrado do CBH-PARANAPANEMA, #Interligados pelo Paranapanema. 

Finalizando os informes, a Secretária Executiva convidou a todos os presentes a participarem 

no dia 08/12 às 14h30 da 7ª Reunião Extraordinária e 14ª Ordinária do Paranapanema e dia 

10/12 às 16h00 da Próxima Reunião da Sala de Crise. Prosseguindo com a pauta, a 

Secretária Executiva, Sra. Suraya Modaelli, convida o Sr. Emilio Prandi (DAEE), para fazer um 

relato das reuniões e situação dos reservatórios de água. Após a apresentação, o Sr. 

Presidente convidou novamente o Sr. Emilio Prandi, Coordenador da CT-PAS, para 

apresentar o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2020, ano base 2019, do CBH-MP. 

Após a apresentação, foi aberta a palavra para as considerações do plenário. Após 

manifestações e esclarecimentos, o Sr. Presidente convidou a Sra. Suraya Modaelli, 

Secretária Executiva para apresentar o Plano de Comunicação de 2021 a 2023 do CBH-MP. 

Após a apresentação, foi aberta a palavra para as considerações do plenário. Não havendo 

manifestações, o Sr. Presidente convidou o Sr. Emilio Carlos Prandi, coordenador da CT-PAS, 

para apresentar a Deliberação ad referendum CBH-MP/216/2020 de 19/10/2020 que indica 

prioridades de investimentos para o saldo de recursos do FEHIDRO 2020 da Compensação 

Financeira/Royalties, destinados ao CBH-MP. Após a apresentação, foi aberta a palavra para 
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as considerações do plenário. Sem manifestações, o Sr. Presidente coloca a Deliberação em 

votação, sendo aprovada por todos. Prosseguindo com a pauta, o Sr. Presidente convida o Sr. 

Emilio Carlos Prandi, coordenador da CT-PAS, para apresentar a deliberação CBH- 

MP/217/2020 de 07/12/2020 que Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2020, 

ano base 2019, do CBH-MP. Após apresentação e sem manifestações o Sr. Presidente 

coloca a Deliberação em votação, sendo aprovada por todos. Na sequência o Presidente 

passou a palavra à Secretária Executiva para apresentar Deliberação CBH-MP/218/2020 de 

07/12/2020 que aprova o Plano de Comunicação 2021/2023 da Vertente Paulista do Rio 

Paranapanema. Após a apresentação, o Presidente abriu a palavra para as considerações do 

plenário, sem manifestações, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por todos. 

Em seguida, com a palavra o Sr. Carlos Camargo, representante da Secretaria Executiva do 

CBH-MP, apresentou a Deliberação CBH-MP/219/2020 de 07/12/2020 que aprova 

Procedimentos e Regulamento para cadastramento e eleição dos Representantes das 

Entidades da Sociedade Civil, do Estado e Municípios, que integrarão o CBH-MP, no período 

de 2021 a 2022. Após a apresentação, o Presidente abriu a palavra para as considerações do 

plenário, O Sr. Presidente sugeriu que a Secretaria Executiva elabore uma matéria sobre a 

importância da participação das entidades no Comitê, com o link do edital do processo 

eleitoral para que as prefeituras possam divulgar nos veículos de imprensa de seus 

municípios. Sem manifestações, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por 

todos. Cumprida a pauta da reunião, a Sra. Patrícia Fazano, Vice-Presidente, abriu a palavra 

para os membros do plenário para outros assuntos e considerações. Cledir Soares, 

representante da ONG Pró Azul, propôs os membros da CTEM se reunirem para realizar 

alguns apontamentos e discussões para ver como que as entidades que fazem parte do 

Comitê podem contribuir na difusão de boas práticas do uso racional das águas dentro de 

suas atividades. Sr. Paulo Interliche, representante da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, informou que desde o final do mês de novembro, estão trabalhando no Médio 

Paranapanema, algumas estações novas (Cabrália Paulista, Rancharia, Campos Novos 

Paulista e Paraguaçu Paulista), das quais já podem ser colhidas informações sobre chuva, 

quantidade, velocidade e direção do vento. Finalizadas as considerações dos membros e 

considerações finais da Diretoria, Sra. Patrícia Fazano convidou a todos a participarem no dia 

9 de dezembro às 14h00 do “Participe” da Coordenadoria de Educação Ambiental com o tema 

Educação Ambiental e os ODS. Sem mais a ser tratado, o Sr. Lucas Pocay, Presidente, 

agradeceu o apoio, participação e presença de todos, encerrando a reunião. 
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